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Beschrijving: 4 wall line dance                          Nivo: novice                        Dansnummer: 157  
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Stomp- Clap (r & l), heel twist ½ turn,  
sailor step, lock step   
1   RV stamp achter, klap 
2   LV stamp voor, klap 
3   RV+LV draai hakken links    ) draai  
en RV+LV draai hakken rechts   ) ½  
4   RV+LV draai hakken midden  ) rechtsom 
 
5    RV kruis achter  
en  LV stap opzij  
6    RV stap op de plaats 
7    LV stap voor 
en  RV kruis achter  
8    LV stap voor 
 
Rock step ½ turn, ¼ paddle turn,  
½ paddle turn, sailor step, skate step (r&l)  
9    RV rock voor 
en  LV gewicht terug 
10  RV draai ½ rechtsom, stap voor 
en  RV draai ¼ rechtsom 
11  LV tik opzij 
en  RV draai ½ rechtsom   
12  LV tik opzij 
 
13  LV kruis achter 
en  RV stap opzij 
14  LV stap op de plaats 
15  RV schaats voor 
16  LV schaats voor 
 
Heel jack, heel jack ¼ turn,  
syncopated weave, touch  
17  RV kruis over 
en  LV stap schuin achter 
18  RV tik hak voor 
en  RV sluit 
19  LV kruis over 
en  RV draai ¼ linksom, stap achter 
20  LV tik hak voor  
en  LV sluit    
 
21  RV kruis over 
en  LV stap opzij 
22  RV kruis achter 
en  LV stap opzij 
23  RV kruis over 
en  LV stap opzij 
24  RV tik naast  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¼ turn shuffle, step, ½ turn, step, full turn, 
walk 2x 
25 en 26 R,L,R draai ¼ rechtsom, shuffle voor 
27  LV stap voor 
en  RV+LV draai ½ rechtsom 
28  LV stap voor 
 
29  RV draai ½ linksom, stap achter 
30  LV draai ½ linksom, stap voor 
31  RV stap voor 
32  LV stap voor 
 
begin opnieuw 
 
Note: beëindig de dans met ¼ draai rechtsom, 
en neem je favoriete pose aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


